Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 04. 01. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
1/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
č. IV-12-6011702/01 na pozemek parc. č. 2326/1 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., pro umístění, zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy „Rožmitál pod Třemšínem, kNN pro P1472/8
zahrádky“– za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.000,- Kč. Starostu města
pověřuje podpisem této smlouvy.
2/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
č. IV-12-6011136/01 na pozemek parc. č. 1400/69 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., pro umístění, zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy „Rožmitál pod Třemšínem, kNN pro P1400/25“– za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. Starostu města pověřuje
podpisem této smlouvy.
3/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro SDH Hutě
pod Třemšínem, na již uskutečněnou Mikulášskou nadílku pro děti
4/2011
Rada města souhlasí s převzetím movitých věcí (řeznický špalek, konvektor malý
Panasonic a nerezovou fritézu) a požádá JUDr. Oktábcovou, aby toto stanovisko
soudu sdělila.
5/2011
Rada rozhodla, že průměrnou spotřebu vody ve výši 1100 m3 uhradí Centrum
Rožmitál pod Třemšínem v plné výši vodné i stočné. Za únik 1825 m3 vody rada
města rozhodla odpustit stočné a vodné zaplatit za cenu 11,- Kč/m3.
6/2011
Rada města nesouhlasí s použitím znaku města Rožmitála pod Třemšínem na
reklamních předmětech společnosti AKTIV 95 OPAVA s. r. o.
7/2011
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost
sportovního klubu Euatk.cz

8/2011
Rada města souhlasí s úhradou nákladů ve výši 243.080,- Kč, TJ SPARTAK
Rožmitál pod Třemšínem na investiční akci „Celková rekonstrukce a
modernizace tenisových kurtů Rožmitál pod Třemšínem“ v celkové hodnotě
1.243.080,- Kč
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 18. 01. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní
9/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky
parc. č. 2291/7, 1302/37, 1302/24 a 1302/40 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
(Sladkovského ul. – za ZŠ), pro oprávněného z VB RWE GasNet, s.r.o., ke zřízení a
provozování plynárenského zařízení „STL plynovod a 2 přípojky“, s právem
vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek –
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.
10/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126007219 na pozemek parc. č. 828/2 v k.ú. Skuhrov pod Třemšínem, pro oprávněného
z VB ČEZ Distribuce, a.s., ke zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
„Skuhrov NN pro p.15/3“– za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.
11/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126007441 na pozemek parc. č. 848/2 v k.ú. Starý Rožmitál (Rybova ul.), pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., ke zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy „Rožmitál pod Třemšínem kNN par. 398/6“– za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 500,- Kč.
12/2011
Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu s BIERHANZL AGRI, s.r.o.,
Sadová 517, Březnice ke dni 30. 12. 2010 z důvodu změny nájemce (nový právní
subjekt).

13/2011
Rada města rozhodla, ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
o zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 2486/11 o výměře 3872 m², parc. č.
2487 o výměře 306 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.
14/2011
Rada města souhlasí s napojením objektu garáže k přilehlé místní komunikaci parc. č.
1365/4 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
15/2011
Rada města rozhodla, aby byla podána výpověď z nájmu bytu č. 11 v čp. 438
16/2011
Rada města rozhodla, aby byla podána výpověď z nájmu bytu č. 12 v čp. 592
17/2011
Rada města rozhodla, aby byla podána výpověď z nájmu bytu č. 3 v čp. 591

18/2011
Rada města rozhodla, aby JUDr. Oktábcová vypracovala žalobu na vyklizení bytu č. 4
v čp. 492
19/2011
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová vypracovala návrh na vyklizení bytu č. 8
v čp. 112
20/2011
Rada města rozhodla, aby cena vodného v Pňovicích byla na stejné výši jako ve městě,
tj. 18,50 Kč/m3.
21/2011
Rada města schválila Pravidla pro poskytování finančních příspěvků společenským
organizacím z rozpočtu Města Rožmitála pod Třemšínem
22/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na dopravu
na lyžařský výcvik žáků 7. ročníku ZŠ, který se uskuteční ve dnech 19. – 26. 2. 2011
v Krkonoších
23/2011
Rada rozhodla odpustit Centru Rožmitál pod Třemšínem stočné za únik 500 m3 vody a
vodné zaplatit za cenu 11,- Kč/m3, včetně DPH.
24/2011
Rada města souhlasí, u hypotečního úvěru, s úrokovou sazbou odvozenou od 6M
PRIBOR se zaručenou půlroční sazbou 2,90%

25/2011
Rada města souhlasí s nákupem ESO přístřešku, pro technické služby, za cenu 250.000,Kč
26/2011
Rada města souhlasí, aby letošní pouť v Rožmitále pod Třemšínem svými atrakcemi
zajistila paní Soňa Tříšková
27/2011
Rada města souhlasí s vyplacením finanční odměny pro dvě členky SPOZ ve výši 2500,Kč pro každou
28/2010
Rada města souhlasí, s poskytnutím finančního příspěvku na činnost FAUNA Votice ve
výši 2.000,- Kč.
29/2010
Rada města schválila složení povodňové komise:
předseda – Ing. Josef Vondrášek
členové Mgr. Pavel Bártl
Dalibor Jaglarz
Miloslav Maroušek
Mgr. Květa Jeníčková
Marta Hoyerová
Zdeněk Vavrečka
Aleš Haluska
František Polák
Milan Polák
Miluše Kolářová
Milan Pojer
Pavel Zemek
Jana Melicharová
Marcela Sladká

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 25. 01. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní

30/2011
Rada města souhlasí s prodloužením platnosti termínu rozhodnutí k vyhrazenému
parkování ZTP pro osobní automobil RZ 3S 5681 na dobu určitou dvou let, t.j do 31. 12.
2012.
31/2011
Rada města schválila, v souladu s nařízením vlády č. 381/2010, platy ředitelů škol a
školských zařízení platné od 1.1.2011
32/2011
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová vypracovala žalobu na zaplacení dlužného
nájemného u dlužníků za nájemné v bytě č. 11 v čp. 438 a bytě č. 4 v čp. 492.

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

